CIC SUOMEN TROFEENEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA
Riihimäen trofeenäyttely 2016
Suomen trofeetuomarit arvostelivat 30. ja 31.5.2016 Riihimäen Erämessujen trofeenäyttelyä
varten seuraavat 97 trofeeta.
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15 hirven sarvea
1 hirven jättösarvet (molemmat saman eläimen sarvet)
24 valkohäntäpeuran sarvea
2 valkohäntäpeuran epätyypillistä sarvea
1 valkohäntäpeuran jättösarvet (molemmat saman eläimen sarvet)
10 metsäkauriin sarvea
1 muflonin sarvet
1 kuusipeuran sarvet
2 metsäpeuran sarvea
3 saksanhirven sarvea
1 espanjan alppikauriin sarvet
1 valkopääantiloopin sarvet
1 impalan sarvet
1 gnun sarvet
1 gemssin sarvet
1 maralin sarvet
3 karhun kalloa
12 ilveksen kalloa
1 ketun kallo
2 mäyrän kalloa
3 supikoiran kallo
8 villisian hampaat
1 karhun nahka
1 ilveksen nahka

Valkohäntäpeura runsaslukuisin trofee
Runsaslukuisimmin arvosteltavana oli valkohäntäpeuran sarvia. Metsästäjiä on viime vuosina
valistettu siitä, ettei nuoria, vielä sarvikruunuiltaan kehittyvässä iässä olevia eläimiä kaadettaisi liian varhain. Ohjeistus on alkanut pureutua ja nyt suurin osa näyttelyn sarvitrofeista oli
näyttäviä. Eli eläin on metsästetty oikeaan aikaan. Myös leukaluita oli toimitettu liki kaikkien
trofeiden iänmääritystä varten.
Turun mahtipukki SM-tilaston kakkoseksi
Arvostelussa suurin valkohäntäpeuran trofee tuli Turusta. Ikää viime vuonna kaadetulla kultamitalipukilla oli 6,5 vuotta ja se sijoittuu pisteillä 451,3 Suomen toiseksi komeimmaksi.
Ensimmäiset valkohäntäpeuran jättösarvet
Trofeearvostelu laajenee. Nyt arvosteltiin ensimmäistä kertaa valkohäntäpeuran jättösarvia.
Yhdet sarvet osallistuivat arvosteluun ja ansaitsivat kultamitalin.
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Hirviurokset kaadetaan nuorina
Hirvien osalta kaivataan samankaltaista asennemuutosta kaadettavien uroksien kohdalla
kuin valkohäntäpeuroilla. Monet hirviurokset kaatuvat liian aikaisessa vaiheessa ja sarvet
ovat kehitykseltään vielä puolitiessään. Myös leukaluu jää vielä usein toimittamatta arvostelun tueksi.
Merkillinen maraal
Arvostelun ehkä merkittävin suomessa metsästetty eläin oli maraal (Cervus elaphus maral).
Maraal on yksi saksanhirven alalajeista. Sitä ei tavata Suomen luonnossa luonnonvaraisena,
kuten ei varsinaista saksanhirveäkään (Cervus elaphus). Kaadettu maraal onkin mitä todennäköisimmin päätynyt Suomeen Venäjältä, mahdollisesti tarhasta karanneena.
Eläin kaadettiin viime syksynä Kerimäellä. Maraal oli iältään nuori, hampaiden perusteella
vain 2½-vuotias. Sarvet olivat ikäisekseen laajat, johtuen mitä ilmeisimmin laadukkaasta ruokinnasta. Pisteitä trofee sai 428,60. Maraalilla pronssimitalin raja on 700 pistettä.
Metsäkauris Manner-Suomen kymmenikköön
Metsäkauriissa tuli menestystä Somerolle. Siellä vuonna 2010 kaadetun pukin sarvitrofee keräsi 142,20 pistettä ja sijoittuu sillä Suomessa metsästettyjen kauriiden ennätysrekisterissä
sijalle 19. Mikäli trofeearkistoa katsoo Manner-Suomen kannalta, sijoittuu somerolainen peräti yhdeksänneksi.
Metsäkauris levittäytyy Suomessa vauhdilla uusille alueille. Otollisena riistanhoidon kohteena
on odotettavissa että laadukkaiden trofeiden määrä näyttelyissä tulee kasvamaan.
Mufloni kärkeen
Yllätyksen järjesti 2013 Nauvossa kaadettu mufloni. Onttosarvinen arvosteltiin 209,40 pisteen arvoiseksi ja se kiilasi reilusti uudeksi Suomenennätykseksi 15,9 pisteen erolla aiempaan.
Ilveksen kalloja ennätysmäärä
Ilveksen suuret kaatomäärät näkyvät myös trofeearvostelussa. Tällä kertaa mukana oli peräti
12 ilveksen kalloa. Kalloista peräti 10 kappaletta sai kultamitalin, mutta ennätyksiä ei rikottu.
Ilveksen nahkoja toivotaan tuotavan arvosteltavaksi. Varmasti jokainen nahka päätyy trofeeksi. Tosin suuri joukko niistä täytätetään, joten arvostelu ei silloin ole enää mahdollista.
Mutta mikäli nahka on esillä sellaisenaan, ei arvostelu ole koskaan myöhäistä. Tähän mennessä niitä on mitattu ainoastaan kahdeksan kappaletta.
Supikoiran tiukat kallorajat
Suomessa on tähän mennessä arvosteltu 17 supikoiran kalloa. Trofeerajat on huomattu hyvin tiukoiksi vaikka saaliseläinten runsaudesta ei ole pulaa. Nyt sijoille kaksi ja kolme ylsivät
pronssimitalikallot.
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Villisikakärki uusiksi
Varsinaisen yllätyksen järjestivät Suomessa kaadetut villisiat Liperistä ja Ruotsinpyhtäältä.
Ensin mainittu meni mitalitilaston kärkeen ensimmäisenä 130 pistettä ylittäneenä. Kärkitilaa
hallitaan nyt pistein 132,42. Mikäli mukaan luettaisiin myös muualla metsästetyt yksilöt, olisi
kärkisijalla siltikin Liperin karju. Tilaston uusi toinen sija tuli Ruotsinpyhtään karjulle 128,27
pisteellä.
Näyttelyn vanhin
Trofee on metsästysmuisto joka säilyy. Se ei ole lyhytikäinen kertakäyttöhyödyke. Tämän voi
hyvin todeta arvostelussa mukana olleista metsäpeuran hopeamitalisarvista. Peura on kaadettu noin 1890, siis 120 vuotta sitten!
Palkintomitaleja jaettiin yhteensä 82 kappaletta, jotka jakautuivat seuraavasti:
• 47 kultaa
• 13 hopeaa
• 22 pronssia
Osa trofeista ei saavuttanut mitalirajaa, mutta se ei varmasti himmennä trofeen arvoa sen
kaatajalle. Kaikenkokoisten trofeiden arvostelu antaa näkemyspohjaa meille trofeetuomareille. Tällä tavoin saamme käsityksen kaadettujen yksilöiden iästä ja voimme valistaa metsästäjiä miten tulisi toimia, jotta trofeet olisivat mittavampia. Tämä on huomattu jo monissa metsästysseuroissa valkohäntäpeurojen kohdalla ja siitä todisteena on lukuisten suurien trofeiden esilletuonti trofeearvosteluihin.

Arvostelussa noudatettiin kansainvälisesti hyväksyttyjä CIC:n Trofeearvostelujärjestelmän
(TES) arvosteluohjeita ja -määräyksiä. Arvostelijoina toimivat:§
31.5.2016
CIC Suomen trofeeneuvosto
Veli Lappalainen
Kaarlo Nygrén
Vesa Paldanius
Tarmo Hjerppe
Esa Hinkkanen

